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Programa UFC TV
Assista hoje, às 18h30min, na TV Ceará - Canal 5.

Domingo tem reprise às 12h30min.

Stricto Sensu

A primeira turma de servido-

res da Universidade Federal do

Ceará, concludentes do Curso de

Tecnologia em Gestão da Edu-

cação Superior e do Curso em

Gestão de Hospitais Universitá-

rios, colará grau nesta terça-fei-

ra, 15. A solenidade será às 20h

na Concha Acústica da Reitoria.

Os dois cursos de graduação,

criados pelo Conselho Universi-

tário, em 2005, visando à capa-

citação continuada dos servido-

res técnico-administrativos da

UFC, foram reconhecidos pelo

Ministério da Educação em 2007.

São ministrados sob a responsa-

bilidade da Pró-Reitoria de Gra-

duação e coordenados pela Su-

Servidores da UFC colam grau no dia 15

Os veteranos da pós-graduação

stricto sensu (mestrado e doutorado)

devem fazer a matrícula curricular e

institucional para o primeiro semes-

tre deste ano, no período de 21 a 25

de janeiro, na coordenação do curso.

Os candidatos recém-selecionados

para os cursos de pós-graduação

(stricto e lato sensu) 2008.1 da UFC

devem fazer pré-matrícula, na coor-

denação do seu respectivo curso, a

partir de hoje, 14, até quinta-feira, 17.

Pós-graduação

 Lato Sensu
A matrícula curricular e insti-

tucional dos veteranos da pós-gradu-

ação lato sensu (especialização) será

no período de 28 a 31 de janeiro,  na

coordenação de cada curso.

Graduação
Os candidatos selecionados no úl-

timo vestibular da UFC para os cur-

sos de graduação devem ficar aten-

tos ao calendário de matrícula que tem

data e horário específicos para cada

curso, indo de 21 a 25. O local, para

todos os candidatos dos cursos em

Fortaleza, é o térreo da Biblioteca Uni-

versitária, no Campus do Pici. Con-

sulte o site da Pró-Reitoria de Gradu-

ação: www.prg.ufc.br

Veteranos
Os veteranos dos cursos de gra-

duação da UFC, na Capital e no Inte-

rior, farão suas matrículas somente

pela Internet, de 21 a 27 de janeiro.

perintendência de Recursos Hu-

manos da UFC.

Na primeira seleção, em 2006,

100 candidatos foram aprovados

para cada curso, sendo 50 por tur-

ma, totalizando 200. A próxima

seleção, prevista para maio deste

ano, deverá incluir servidores de

outras instituições públicas de En-

sino Superior.

O ensaio da solenidade de

Colação de Grau acontecerá às

18h de hoje, na Concha Acústica.

A missa solene, de bênção dos

anéis, será no dia 17, às 19h30min,

na Igreja de Nossa Senhora de

Fátima. A aula da saudade está

marcada para o dia 18, às 18h, na

Sala de Convivência da Reitoria.

   Hoje e amanhã (14 e 15), das

8h às 17h, estarão abertas, na

Casa de Cultura Britânica da

UFC, inscrições para o Teste de

Nível e para seleção dos cursos

avançados a serem oferecidos no

primeiro semestre deste ano.

Teste de Nível
Candidatos ao Curso de Inglês

para Professores de Escola Pú-

blica poderão fazer suas inscri-

ções hoje e amanhã (14 e 15), das

8h às 17h, na Casa de Cultura

Britânica da UFC, onde é entre-

gue o regulamento do concurso.

Escola Pública

UFC ganha medalhas em jogos universitários

   Os Jogos Universitários

Cearenses já conferiram três

medalhas à UFC:  uma de ouro,

na modalidade de Voleibol

Masculino, com alunos da

Faculdade de Direito; e duas de

prata, uma em Futsal Feminino,

com alunos da Faced, e a outra

em Futsal Masculino, com alunos

da FEAAC. A equipe de Handbol

Masculino, do Centro de Tecno-

logia, foi classificada para disputar

a final da competição, em feve-

reiro, depois do Carnaval.


